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Věk: starší děti, lze vyzkoušet i s mladšími
Prostor: 2 místnosti nebo chodba
čas: 1 hod

Motivace:
Supermarkety i malé obchůdky nám nabízejí nekonečný sortiment zboží. Vybírat si můžeme podle ceny, původu, složení, kvality, recyklovatelnosti… Lze
tak zjistit, jak je daný výrobek šetrný k životnímu prostředí, našemu zdraví, kdo jej vyrobil. V orientaci nám pomáhají značky na obalech.

Úkol:
Zahrajte si hru na nakupování, ve které budete představovat jednu z vylosovaných rolí, a zamyslete se nad tím, jak můžeme výběrem zboží ovlivnit
životní prostředí, své zdraví a životní situaci lidí v jiných částech světa.

Pomůcky:
Sbírka obalů se značkami, značky z obalů vytištěné na papír, texty s popisem rolí, obaly a výrobky, různé tašky (papírová, igelitová, plátěná, jutová,
kompostovatelná), proutěný košík na nákupy, sklenice na bezobalové nakupování

Příprava:
V jedné místnosti nebo na chodbě připravíme “obchod” - rozmístíme po stolech a židlích různé varianty stejného zboží (většinou stačí obal), které
opatříme štítkem s jeho reálnou cenou, např:
Vajíčka - z klecového chovu, z chovu na podestýlce, z chovu s výběhem, biovajíčka, v papírové krabičce, v plastové krabičce…
Rýže - loupaná, pairboiled, natural, basmati, v papírovém obalu, v plastovém obalu, v papírovém obalu, v papírové krabici ve varných sáčcích, ve sklenici
na odvážení (Bezobalový obchod)
Čokoláda - kakaová pochoutka, čokoláda z konvenčního obchodu, čokoláda se značkou Fair Trade, luxusní čokoláda
Baterie - nealkalická, alkalická, nabíjecí
Jablka - biojablka, jablka různé druhy a cena, z vlastní zahrady - trh, balená jablka
bonbony - velké balení, malé balení, zdravé cukrovinky, gumoví medvídci, hašlerky, bonbony na váhu

Hra:
Hra začíná diskuzí nad tím, co můžeme o nabízeném zboží v obchodě zjistit z jeho obalu. Děti si vyberou z hromady jeden obal a snaží se z něj vyčíst co
nejvíc informací o výrobku i o obalu samotném.
Představíme dětem značky, se kterými se mohou na obalech setkat a vysvětlíme význam.
Pak děti rozdělíme do 5 dvou až tříčlenných skupin. Každá skupina si vylosuje roli - rodinu, nebo skupinu lidí, na kterou si zahraje.
Příklady rolí:
Nikdo z rodiny nedá korunu z ruky jen tak. Vždycky si dobře zjistí, jestli se daná věc nedá koupit jinde levněji. Informace na obalech by se pro ně daly
smrsknout na cenu a hmotnost balení.
Tato rodina nedělá z nákupů vědu. Co se jim líbí a na co mají chuť, to si koupí, ať to stojí, co to stojí. Číst informace z obalů, je pro ně ztráta času.
Tatínek jako lékař dbá na zdravý a vyvážený rodinný jídelníček. Za kvalitní a zdravé potraviny se také nebojí připlatit.
V této rodině hlídá rodinný rozpočet maminka. Nikdo si nedovolí utrácet za zbytečnosti. Tatínek současně ostatní nabádá k ohleduplnosti k životnímu
prostředí, třídění odpadu je pro tuto domácnost již samozřejmostí.
Tento mladý pár procestoval mnoho zemí světa, z nichž řada patří k těm nejchudším. Zde na vlastní oči viděl špatné pracovní podmínky dělníků
pěstujících banány, kávu, kakaové boby, nebo vyrábějících džíny, trička a hračky, které se později prodávají v Evropě a vyspělých zemích. Po návratu z
těchto cest se vždy zajímají o původ zboží, které kupují.
Po nastudování své role se skupina stručně představí ostatním a vyjmenuje kritéria, která jsou pro ně důležitá, při výběru zboží.
Následuje výběr nákupní tašky či košíku. Svůj výběr každá skupina zdůvodní.
Nyní se všichni přesunou do obchodu, kde nakupují zboží a při výběru se snaží sledovat kritéria své role. Po skončení nákupu se opět všichni sejdou a
jednotlivé skupiny představí svůj nákup a v roli zdůvodňují. Ostatní hodnotí nákup z pohledu své role, např. “Něco tak drahého, bych si nikdy nekoupil”,
nebo “Víš, kolik je v tom chemie?”
Pak ale hráči své role opustí a pokračují v diskuzi nad jednotlivým zbožím, kde vyjadřují už své vlastní názory.

Otázky na konci:
Které tašce byste dali přednost vy samotní?
Nastaly chvíle, kdy se vaše skupina nemohla dohodnout?
Byla vám vaše role v něčem blízká?
Jaké informace sledujete na obalech vy?
Chodíte raději do supermarketu, nebo menšího obchodu?
Znáte v okolí nějaký obchod se zdravou výživou, Fair trade výrobky, bezobalový obchod?

Závěr hry:
Při našem nakupování existují různé alternativy. Rozhodnutí záleží jen na nás.

Možné obměny:
Lze měnit sortiment, aktualizovat ceny, uvádět na trh novinky, dělat reklamu, nebo vymyslet jinou “roli” při nakupování

Poznámky pro vedoucího:
Upozorněte děti, že nemusí kupovat všechno, pro některé role je typický skromější nákup, pro jiné plný vozík.
Značky na obalech výrobků slouží k snazší orientaci při nakupování.
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